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Kihűlt egy ház, ahol sok éven át meleg volt, Nem vár már haza drága 
jó Édesanyám. Drága jó szíve, mellyel úgy szeretett, nem dobog többé, 
Miután munkáját befejezte, imádságát elvégezte, Örökre elaludt.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, nagynéni, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. BEDŐ DEZSŐNÉ, szül. Vass Márta
– nyugalmazott tanárnő –

életének 92. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...” 
Drága halottunkat 2020. június 9-én, du. 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a vá-
rosfalvi temetőben a baptista egyház szertartása szerint. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott!

A gyászoló család – Városfalva
287289

Az emlékezés fájó érzésével gondolunk 2015. június 9-ére

IFJ. KAJTÁR ETELKA

halálának 5. évfordulóján. Elmentél tőlünk, de szívünkben itt ma-
radsz, soha nem feledünk, amíg élünk, velünk maradsz. Megállunk 
a sírod mellett, és könnyezünk, milyen jó volna, ha itt lennél velünk. Akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Barátnőd, Szikszai Ibolya és családja – Újmoldova (Moldova Nouă)
285361

Életünknek egén fénylő csillag voltál, itt hagytál bennünket,
még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, 
pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2019. 
június 10-ére,

ID. BALOG DÉNES

halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. A 
megemlékező szentmise 2020. június 10-én, reggel 7 órakor lesz a csíkszentsimoni 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló családja – Csíkszentsimon
287284

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él és örökre ott marad.” (Reményik Sándor)

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2019. 
december 9-ére, 

BÁLINT ALBERT

halálának 6. hónapján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Csíksomlyó, Kolozsvár
287287

„Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba Őt,
tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt.”

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 2017. június 9-ére,

ÖZV. TŐKE JÁNOSNÉ, szül. Róth Erzsébet

halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. június 9-én, ma 19 óra-
kor lesz a csíkszeredai Millennium-templomban. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes!

Gyászoló szeretteid – Csíkszereda
287294

,,Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, 
átölelt és azt mondta: gyere haza. ”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon és jó szomszéd,

ID. TAKÁCS DÉNES

életének 96., házasságának 59. évében 2020. június 5-én csendesen elhunyt. Szíved-
ben nem volt más, mint jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az életed. Drága 
halottunkat 2020. június 10-én, délután 1 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
református egyház szertatása szerint a fi atfalvi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.

A gyászoló család – Fiatfalva

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-

újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 

Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-

dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 

különféle anyagokból (Lindab, alumíni-

um, horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás 

Hargita megyében. Érdeklődni telefonon 

lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-960310.
#287213

Tetőfelújítást tervez? Mi segítünk! Válla-

lunk tetőfedést, cserepeslemez felrakást, 

felújítást, előtető-építést, ereszcsatorna 

szerelést, bádogozást. Csapatunk több év-

tizedes tapasztalattal rendelkezik, a gyors 

és precíz munka garantált. Díjmentes ki-

szállást, felmérést vállalunk. (Lajos) Tel.: 

0754-328676.
#287233

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kar-

diológus főorvos rendel 2020. június 14-én, 

vasárnap, a székelyudvarhelyi Polimed 

Centerben (a Kaufl and mellett). Programá-

lás a 0727-001202-es telefonszámon.
#287269

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-

lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 

lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 

készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 

m2/50 lej), egyéb bádogos munkákat, va-

lamint benti munkákat: glettelés, fajansz- 

rakás, meszelés, parkettek rakása, fürdő-

szoba készítése. Tel.: 0743-609563.
#287292

Autóbádogolást, karosszériajavítást, pa-

raffi  nozást, festést, alvázkezelést, olajcse-

rét, kipufogócserét vállalunk. Tel: 0748-

523192.
#287295

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi kőmal-

mokat, malomházat, régi bútort, faházat, 

csűrt (fa gazdasági épületet), kovács szer-

számokat. Tel: 0747-396564.
#287216

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömb-

ben, ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szál-

lítással. Tel.: 0748-603802.
#287099

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 

220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-

603802.
#287100

Házhoz szállítunk I. osztályú, 33 cm-re vá-

gott, hasogatott bükkfát (kazánméretre), 

valamint kályhaméretre vágott bükkfa 

bütlést (koka), Csíkszereda, Gyergyószent-

miklós. Tel: 0755-182889.
#287201

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-

kavégek, valamint bükkfa moszt – házhoz 

szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon 

lehet. Tel.: 0744-937920.
#287261

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre 

vágva. A mennyiség és a minőség garan-

tált, Csíkszereda környékén. Tel.: 0746-

778543.
#287264

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK




